
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
............. 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
               เน่ืองดวยในวันท่ี  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑  เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือ

เปนการแสดงความจงรักภักดีและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกจิ ยังความรมเย็นเปนสุขแก

พสกนิกรชาวไทย  และนับเปนโอกาสดีที่พระองคทรงเสด็จมาประทับ ณ จังหวัดประจวบครีีขันธ  สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีหนาที่ทํานุ บํารุง รักษา เทิดทูน สถาบัน ชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย  สงเสรมิและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมดานพระราชพิธี  ศาสนพิธีทางศาสนาทุกศาสนา สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานศาสนาทุกศาสนา พัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก เยาวชนและประชาชน  มุงเนนใหนําหลักธรรมคําสอนมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงสมควรที่จะ

ดําเนินการใหประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแสดงความจงรกัภักดีตอพระองคทาน โดยการกระทําความดี ถวายเปนพระราชกุศล

เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ประจําป ๒๕๕๑   ในการนี้  จังหวัดโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงจัดทํา

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ือง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ขึ้น    

๒. วัตถุประสงค 
          ๒.๑  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   

๘๑  พรรษา ในวันท่ี  ๕  ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
                    ๒.๒  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหศาสนิกชนทุกศาสนา ทุกหมูเหลา นอมนําแนวพระราชดํารัส  
ดานคุณธรรม ๔ ประการ ความสมานฉันท มาประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความผาสุก ความสงบรมเย็นแกบานเมือง          
สมดังพระราชประสงค 
                    ๒.๓  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหศาสนิกชนทุกศาสนาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนา   

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล  

๓. เปาหมาย 
                 นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกหมูเหลา  จัดกิจกรรมและเขารวมกจิกรรม            

กับหนวยงานที่จัด  ไดแก      
           ๓.๑.  สถานศึกษา       
           ๓.๒  หนวยงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ/เอกชน ภาคธุรกิจ     
                 ๓.๓   องคกรปกครองสวนทองถิ่น                               
                    ๓.๓   องคกรศาสนาทุกศาสนา 
 
 



- ๒ - 

 
๔. สถานที่จัดกจิกรรม   ไดแก    

        ๔.๑   ระดับจังหวัด  กําหนดจัด ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 
        ๔.๒   ระดับอําเภอ  สถานที่จัดงานไดแกที่วาการอําเภอ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  วัด  ศาสนสถาน    

ตามความเหมาะสมของงาน  ยกเวนอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ   ใหไปรวมพิธีกับจังหวัด  

๕. ลักษณะของการจัดกิจกรรม 
                         กิจกรรมที่จัดเพื่อถวายเปนพระราชกุศล  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๑  ดังน้ี 

                    ๕.๑  การทําบุญตักบาตร 
๕.๒ พิธีบําเพ็ญกุศล 
๕.๓ พิธีถวายราชสักการะ 
๕.๔ พิธีลงนามถวายพระพร 
๕.๕ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
๕.๖ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
๕.๗ การบําเพ็ญประโยชน 
๕.๘ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
๕.๙ การประดับธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติฯ 
๕.๑๐ การปลอยสัตวนํ้าลงในแมนํ้าลําคลอง 
๕.๑๑ การจัดทําปายรณรงคทําความดีเพ่ือพอ 
๕.๑๒ การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

๕.๑๒ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม  เชน การประกวดเรียงความ  การประกวดคําขวัญ   
๕.๑๓ การจัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คริสต อิสลาม 

 ๖. ระยะเวลาดาํเนนิการ 
                    จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระหวางวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑ ถึงวันท่ี  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 
สําหรับในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จัดพรอมกันท้ังจังหวัด  

๗.  งบประมาณ 
                    หนวยงาน สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน สนับสนุนการจัดงาน 
ตามความเหมาะสมของหนวยงาน 
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๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ๘.๑  หนวยงาน  สวนราชการ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่รวมจัดงาน 

                    ๘.๑  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  ๘.๒  องคการศาสนาทุกศาสนา 

๙. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
                       ผลผลิต 

                      -เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมกิจกรรม  ณ  สถานท่ีจัดงาน   
                       ผลลัพท    
                 -เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเพ่ิมมากขึ้น 

                 -ทํานุบํารุง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหคงอยูอยางม่ันคง  

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
          ๑๐.๑ เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน องคกร ศาสนิกชนทุกศาสนา     

ไดแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติฯ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา   
          ๑๐.๒ เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน องคกร ศาสนิกชน ที่เขารวม

กิจกรรม  ไดรับทราบถึงหลักธรรมที่สามารถไปปฏิบัติเพ่ือชีวิตมีความสงบสุขสงผลใหเกิดความสามัคคี สมานฉันทให

ประเทศชาติสงบรมเย็น 
 

                  (ลงชื่อ).............................................ผูเสนอโครงการ 
       
 
 

                  (ลงชื่อ).............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
    

 
 
 

                     (ลงชื่อ).............................................ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 

 



แบบรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๑   

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

ช่ือหนวยงาน.......................................................................................................................................................... 
สังกัด.................................................................................................................................................................... 

ที่ต้ังเลขที่...................หมูที่.................ตําบล...............................................อําเภอ.................................................... 
โทรศัพท............................................................................. 
 

๑. ช่ือโครงการ............................................................................................................................................................... 
๒. สถานที่จัดกิจกรรม.................................................................................................................................................. 

๓. งบประมาณที่ดําเนินการ 
       ของทางราชการ        จํานวน.......................................บาท 
                         เอกชนสมทบ  จํานวน.......................................บาท 
   ไมใชงบประมาณ  จํานวน.......................................บาท 

๔. กิจกรรมที่ดําเนินการ 
                     การทําบุญตักบาตร        พิธีบําเพ็ญกุศล 

 พิธีถวายราชสักการะ         พิธีลงนามถวายพระพร 
 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร     การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 การบําเพ็ญประโยชน         การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
 การประดับธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติฯ  การปลอยสัตวน้ําลงในแมน้ําลําคลอง 
 การจัดทําปายรณรงคทําความดีเพ่ือพอ   การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 

 การประกวดเรียงความ      การประกวดคําขวัญ   
 การจัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คริสต อิสลาม     
 อื่น ๆ .......................................................................................................................................... 

๕. ภาพถายกิจกรรม    จํานวน.....................ภาพ 
๖. จังหวัดจัดทําเกียรติบัตรมอบใหแกหนวยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ แลวรายงานผลการจัดกิจกรรมสงถึงจังหวัดทราบ   
๗. จังหวัดจะสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมเพื่อรายงาน  
     ๑) สํานักงานคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ   สํานักนายกรัฐมนตรี 
  ๒) กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
๘. สงรายงานผลที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ศาลากลางจังหวัดช้ัน ๕    อ. เมืองฯ  จ. ประจวบคีรีขันธ 
    ๗๗๐๐๐  โทรศัพท  ๐ ๓๒๖๐ ๔๓๐๗ - ๘ 
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